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KOMMENTEERITUD KOKKUVÕTE 

 

Uuringus analüüsitakse kõrgkoolidesse vastuvõtu korda kümnes riigis, mille hulgas on 

Euroopa Liidu liikmesriike (Prantsusmaa, Saksamaa, Itaalia, Sloveenia, Rootsi ja 

Suurbritannia), üks ELi kandidaatriik (Türgi) ning kolm riiki, mida tavaliselt kasutatakse 

rahvusvahelistes võrdlustes (Austraalia, Jaapan ja USA). Vastuvõtusüsteemide analüüs on 

üles ehitatud lähtuvalt kolmest teljest: võrdsed võimalused, kvaliteet ja üliõpilaste 

liikuvus. 

 

Uuring tugineb erinevatele meetoditele: akadeemilise ja poliitilise kirjanduse ülevaade, 

sidusrühmade küsitlused ja statistiliste andmekogude kirjeldav analüüs. Kuna analüüsis 

kasutatud andmed on suhteliselt struktureerimata ja lähenemisviis põhineb vähestel 

juhtumiuuringutel, hoiduvad teadlased esitatud väidete põhjal ulatuslike üldistuste 

tegemisest, eriti arvesse võttes kümnes analüüsitud riigis jälgitud protsesside ja nõudmiste 

mitmekesisust. 

 

Arvestades neid piiranguid, viidatakse uuringus võimalikule vajadusele läbi viia täiendavaid 

uuringuid, näiteks analüüsida süstemaatiliselt ja põhjalikult võrdsete võimaluste ja 

kvaliteedi suhet vastuvõtusüsteemides, keskendudes sellele, kuidas erinevad süsteemid 

määratlevad ja järgivad n-ö õiglase kohtlemise põhimõtet ning samuti, kuidas hiljutised 

suundumused kõrghariduses mõjutavad vastuvõtunõudeid. 

 

Uuring on jagatud seitsmeks peatükiks. Esimeses peatükis tutvustatakse uuringu konteksti 

ja keskseid põhimõtteid. Teises peatükis esitletakse kasutatud meetodeid. Kolmandas 

peatükis antakse kirjeldav ülevaade valitud riikide vastuvõtusüsteemidest. Neljandas, 

viiendas ja kuuendas peatükis hinnatakse neid süsteeme kolme analüütilise mõõtme 

põhjal: võrdsed võimalused (4. peatükk), kvaliteet (5. peatükk) ja liikuvus (6. peatükk). 

Seitsmendas peatükis pakutakse Euroopa Parlamendile ja liikmesriikidele järeldusi ja 

poliitikasoovitusi ning antakse juhiseid soovituste teostatavuse testimiseks. 

 

Nende peatükkide põhjal jõutakse võrdsete võimaluste, kvaliteedi ja liikuvusega seoses 

järgmiste põhiliste järeldusteni. 

Põhilised järeldused võrdsete võimaluste kohta  

 Vastuvõtusüsteemid mängivad kõrgharidusele võrdse juurdepääsu 

tagamises olulist rolli. Kuid poliitika peab hõlmama ka protsesse, mis leiavad aset 

enne kõrgkooli vastuvõttu ja pärast registreerumist. 

 Vastuvõtu kord ei piirdu ainult kõrgkooli vastuvõtuga, vaid peaks aitama 

kaasa ka üliõpilase edukale akadeemilisele karjäärile ja aitama tal leida oma 

vajadustele sobivad kursused.  

 Üliõpilaskandidaadile täpse teabe andmine enne sisseastumisavalduse 

esitamist aitab tal paremini valida sobiva õppesuuna ning võib suurendada 

kõrgkooli jäämise ja selle lõpetamise protsenti. 

 Võrdsete võimaluste parandamine kõrghariduses on keeruline ega tähenda 

tingimata avatud ligipääsu kõrgharidusele. Eriti keerukas on mittetraditsioonilist 

haridusteed järginud üliõpilaskandidaatide oskuste, pädevuste ja kvalifikatsioonide 

samaväärsuse tunnustamine. 
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Põhilised järeldused kvaliteedi kohta 

 Kõrgkoolide autonoomiat käsitlevate seaduste vastuvõtmine toob kaasa 

muudatusi vastuvõtu korras , kuna selle tulemusel hakkavad tavapärased 

tsentraliseeritud juhtimisvormid eksisteerima koos süsteemidega, mis suurendavad 

kõrgkoolide autonoomiat.  

 Avalduste tsentraliseeritud haldamine tagab ühtsed standardid, kuid selle 

kõrval suureneb mõnes valdkonnas kõrgkoolide autonoomne panus. 

 Parimate tavade vahetamist edendavad erivõrgustikud või -asutused aitavad 

kõrgkoolidel töötada välja oma vastuvõtupoliitika.  

 Kõrgkoolidele suurema autonoomia andmine vastvõtu korra kehtestamisel 

võib aidata üliõpilaskandidaadil paremini leida tema vajadustele sobivaid 

kursusi, kuid kui kõrgkool ei suuda protsessi hallata, võivad tekkida 

haldusprobleemid.  

 Vastuvõtu korraldamine juba varem õppeaasta jooksul võib aidata ära 

hoida kahjulikke tagajärgi üliõpilaskandidaatide ja kõrgkoolide jaoks. 

 Rahvusvaheline tõendusmaterjal näitab, et keskkoolis saadud hinded aitavad 

üliõpilaskandidaadi saavutusi paremini prognoosida kui standardiseeritud 

lävendid, samas kui keskkooli lõpueksamite tulemused kajastavad pigem õpilase 

saavutusi keskkoolis.  

 Lähtumine mitmetest vastuvõtukriteeriumidest ja üliõpilaskandidaatidele 

rohkema teabe jagamine aitavad paremini prognoosida nende akadeemilisi 

saavutusi tulevikus.  

Põhilised järeldused liikuvuse kohta1 

 Üliõpilaste liikuvus kasvab nii Euroopa Liidu kui ka rahvusvahelisel tasandil. 

Mõned riigid seavad üliõpilaste liikuvusele takistusi, nt kvoodid või õppemaksu ja 

rahalise abi erinev kord. 

 Kuigi Euroopa Liidus omandanud kvalifikatsioone ja diplomeid tunnustatakse 

suhteliselt hõlpsasti, võib tehingute maksumus mitmest riigist pärit avalduste 

töötlemise eest üliõpilaskandidaatide ning kõrgkoolide ja/või 

vastuvõtuagentuuride jaoks kujuneda kõrgeks.  

 Samas on nende tehingukulude kohta endiselt saadaval ainult kvalitatiivseid 

tõendeid. Kogu Euroopa Liidu kohta tuleks koguda võrreldavaid andmeid kõrgkooli 

esmakordselt sisseastujate liikuvusmustrite kohta. 

Poliitikasoovitused tihedamaks koostööks kõrgkoolidesse vastuvõtu alal Euroopa 

Liidus 

Kogu Euroopa Liidus on võimalik oluliselt parandada teabevahetust vastuvõtunõuete kohta. 

Meetmed, mis hõlbustavad teabevahetust ja toetavad riiklikke vastuvõtuagentuure liikuvate 

üliõpilaste avalduste haldamisel, vähendaksid tehingukulusid ning suurendaksid Euroopa 

kõrgharidussüsteemide ligitõmbavust teistest riikidest pärit üliõpilaskandidaatide jaoks. 

 

Need soovitused ei tähenda vastuvõtusüsteemide suuremat ühtlustamist, sest selline samm 

oleks vastuolus Euroopa Liidu toimimise lepingu sätetega2. 

                                                 
1  Uuringus keskenduti Euroopa Liidu sisesele liikuvusele (Euroopa Liidu kodanikest üliõpilaskandidaatide liikuvus Euroopa Liidu 

liikmesriikide vahel) 
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Euroopa Liidu kolm võimalikku tegevussuunda 

Uuringus pakutakse välja kolm võimalikku tegevussuunda, et parandada 

vastuvõtusüsteemide võrdseid võimalusi ja kvaliteeti ning edendada üliõpilaste liikuvust. 

Kahe soovituse puhul oleks eelnevalt vaja Euroopa Liidu institutsioonide algatust. 

 

 1. valikuvõimalus: säilitada praegune olukord, kus üliõpilaskandidaadid saavad 

teavet sihtriigis või päritoluriigis. See ei tekitaks ELi institutsioonidele mingeid 

lisakulusid, kuid samas tooks kaasa suhteliselt kõrged tehingukulud ja seda eriti siis, 

kui üliõpilaskandidaat on esitanud mitu avaldust. 

 2. valikuvõimalus: parimate tavade vahetamise eesmärgil asutada 

vastuvõtuagentuuride register . Euroopa Liit saaks hõlbustada vastuvõttu 

puudutavat teabevahetust riiklike vastuvõtuagentuuride üle-euroopalise registri 

kaudu. Üle-euroopalise registri asutamine ei oleks kulukas ja annaks palju eeliseid: 

näiteks aitaks teabevahetus edendada liikuvust ning kvaliteeti ja võrdseid võimalusi 

kõrgkoolidesse vastuvõtmisel, samuti kvalifikatsioonide tunnustamist. 

 3. valikuvõimalus: tugisüsteem sisseastumisavalduste esitamiseks mitmes 

riigis. Euroopa Liidu institutsioonid võiksid välja töötada platvormi, mis toetaks 

riiklikke vastuvõtuagentuure ja abistaks teiste riikide kõrgkoolidesse kandideerijaid. 

 

Teine ja kolmas valikuvõimalus eeldavad teatavaid asutamiskulusid, kuid vähendavad 

sisseastumisavaldustega seotud tehingukulusid üliõpilaskandidaatide, haldustöötajate ja 

kõrgkoolide jaoks liikmesriikides. 

 

Uuringus soovitatakse Euroopa Parlamendil kaaluda neid kolme võimalikku tegevussuunda 

ja kontrollida nende teostatavust sidusrühmade seminaril. 

Soovitused Euroopa Liidu liikmesriikide valitsustele 

Arvestades riiklike vastuvõtusüsteemide suuri erinevusi, ei esitata uuringus riikide 

valitsustele jäiku soovitusi, vaid pakutakse välja rida poliitilisi valikuid, mida tuleb vastavalt 

iga riigi asjakohastele iseärasustele kriitiliselt hinnata. Soovitused on rühmitatud vastavalt 

analüüsi kolmele peamisele mõõtmele. 

 

Võrdsete võimaluste vallas soovitatakse uuringus liikmesriikidel võtta järgmisi meetmeid: 

 

 töötada välja riiklikele tavadele vastav vastuvõtu kord , mis annaks tulevastele 

üliõpilaskandidaatidele võimalikult palju teavet; 

 selgitada vastuvõtuprotsessis välja mitte ainult üliõpilaskandidaadi vastavus 

vastuvõtukriteeriumidele, vaid ka tema võime omandada edukalt akadeemiline 

kraad; 

 hinnata praegusi tavasid nende üliõpilaskandidaatide suhtes, kelle haridustee on 

olnud mittetraditsiooniline, ning kaaluda näiteks võimaluste loomist või parandamist 

nende varasemate õpingute arvessevõtmiseks vastuvõtuprotsessis. 

 

Kvaliteedi alal soovitatakse uuringus liikmesriikidel võtta järgmisi meetmeid: 

 

 soovitada kõrgkoolidel palgata vastuvõtmise haldamiseks piisaval arvul kõrge 

kvalifikatsiooniga personali; 

                                                                                                                                                            
2  Euroopa Liidu lepingu artikkel 165.  



Poliitikaosakond B: struktuuri- ja ühtekuuluvuspoliitika 

____________________________________________________________________________________________ 

 

 6 

 soovitada vastuvõttu korraldavatel organitel kaaluda kriitiliselt avalduste esitamise 

ajastust; 

 tihendada koostööd kõrgkoolide ja keskkoolide vahel, et üliõpilaskandidaadid 

saaksid teha teadlikke valikuid. 

 

Liikuvuse vallas soovitatakse uuringus liikmesriikidel võtta järgmisi meetmeid: 

 

 võtta endale kohustus vahetada ülejäänud ELi liikmesriikidega teavet 

sisseastumisavalduste ja registreerumisandmete kohta päritoluriigis; 

 eemaldada takistused üliõpilaste liikuvuse teelt igas kõrghariduse etapis, sealhulgas 

kõrgkooli esimesele kursusele astumisel.  

 


